
Benvolgudes famílies, 

Ens plau anunciar-vos una nova proposta per a gaudir amb els vostres fills. Aquest cop es 
tracta d'un espectacle d'animació amb cançons al Teatre Bartrina de Reus. 

És un espectacle pensat per infants d'1 a 3 anys, tot i que els més grans segur que també ens 
ho passarem la mar de bé. 

Si voleu venir, heu d'adquirir les entrades a la direcció de l'escola a partir del 29 de febrer 
i fins al proper 18 de març (o fins que s'ompli l'aforament) . Podeu venir acompanyats per 
altres  membres de la família: avis, cosins...

Hem programat dues sessions de l'espectacle,  atesa la  bona acollida que aquest tipus  de 
proposta ha tingut els darrers anys.

La primera sessió a 2/4 de 5h pensant en aquells que no assistiu a l'escola a la tarda, i l'altra 
a 3/4 de 6h  pensada pels que sí que necessiteu aquest servei. En el cas que no hi hagués prou 
demanda només oferiríem una sola sessió. 

DATA I HORA  . Divendres 15 d'abril. 1a. Sessió 16.30h

2a. Sessió 17.45h 

LLOC.  Teatre BARTRINA (entrada per la Plaça del Teatre)
ESPECTACLE:  Cançonetes amb Jordi Tonietti

DURADA : Aproximadament uns 45 minuts
PREU : 2,5 € (excepte pels infants nascuts al 2016 i 2015 que és gratuït, però no podran 
ocupar seient).

El preu de les entrades  adquirides es cobrarà al rebut del mes de maig. Les entrades no 
seran numerades. 

No s'admetran devolucions de les entrades per tal de poder justificar l'aforament. 

Us informem que, per tal de complir amb les mesures de seguretat previstes a la legislació 
vigent,  els cotxets NO es podran entrar a dins de la sala del teatre, hauran de deixar-se 
al vestíbul del mateix. Un cop comenci l'espectacles es tancarà la porta d'accés per evitar que 
pugui entrar ningú forani a l'espectacle. En el cas que us sigui necessari, podreu accedir des 
de platea  al vestíbul del teatre on hi haurà els cotxets. 

Us recordem també que al teatre no es pot beure ni menjar. 

Desitgem que els vostres fills i vosaltres gaudiu molt de l'espectacle !
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